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SENHOR ADMINISTRADOR JUDICIAL DA EMPRESA AZ

ranrrcrreçÕEs LTDA E ourRAs EM RECUpEneçÃo
JUDTCTAL

-

4a VARA CÍr,'r,r, Oe CoMARCA DE APARECIDA

on coúNre, ESTADo DE Goús

PROCESSO No S2S99oo-S9.2018.8.09.oo11

caRrónro Do 40 oFÍcro cÍvEL

MINERVA S.A. pessoa jurídica

de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 67.62o.977 /ooor-r4,
com sede na Avenida Antonio Manço Bernardes s/n'o, nesta Cidade

de Barretos, Estado de São Paulo, CEP t4.78t-545

(endereço

eletrônico intimação: Iuizm@luizmco nsultoia.com.br), por

seus

procuradores in 7Íne assinados (doc. anexo), vem respeitosamente à
presença de V. Sa., em decorrência
JUDICIÂL da empresa AZ PARTICI
ES LTDA e OUTRÁS,
em tramitação perante este r. Juízo e Cartório do 40 Ofício Cível, com
fundamento nos arts. 70, §§ ro, e seguintes da Lei n.o rr.ror/zoo5,
para apresentar sua

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
tudo em decorrência dos fatos e fundamentos adiante articulados,

I

aguardando o regular prosseguimento:
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DOS FATOS

r. A Habilitante é pessoa jurídica de direito

privado, dedicando-se a atiüdades industriais e comerciais centradas,
principalmente, no abate de gado bovino e industrialização da carne.

z,

Assim, conforme pode ser verificado do
teor dos documentos em anexo, a Habilitante firmou com a Hâbilitada
uma Cédula de Produtor Rural - CPR Financeira no z3z, emitida em 16
de Fevereiro de zo16, com vencimento final em t7 de dezembro de zo16,
cujo objeto é a entrega de 28.455@ (ünte e oito mil, quatrocentos e
cinqüenta e cinco) arrobas líquidas cada boüno, com peso entre 48o
(quatrocentos e oitenta) e 6oo (seiscentos) quilogramas de peso üvo,
raça nelore ou anelorados, inteiros, rastreados, com idade entre 24 (ünte
e quatro) e 36 (trinta e seis) meses e em boa situação fitossanitária.
3. Quanto ao pagamento, ficou pactuado entre
as partes que a Cédula de Produtor Rural seria liquidada
financeiramente na data indicada acima (r7.tz.zot6), sendo o valor total
do resgate fixado em &9-4,966,480.42 (quatro milhões, duzentos
e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e
sete centavos), resultado da multiplicação de 28.455@ (r,inte e oito mil
quatrocentos e cinquenta e cinco arrobas) do Produto pelo preço de
R$149,94 (cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
por arroba.

Deve ser anotado que referido título possui
como garantia o penhor cedular de primeiro grau e, como avalistas,
Zanone Alves de Carvalho Junior e André Luiz de Freitas, tudo conforme
certidão de penhor em anexo.

4.

S. No entanto, até o presente momento não
foi efetuado o pagamento do referido título, que, poftanto, se encontra
ainda inadimplido, como acertadamente consta da Notificação enüada
pelo Sr. Administrador.

6. No mais, em que pese constar na referida
RL
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notificação o valor de Rg q.g4S.gBz,Z6 (quatro milhões, novecentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e seis
centavos), o fato é que o valor do crédito, deüdamente atualizado até

junào de zor8, perfaz a quantia de Rg 4.443.661,62 (quatro
milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, jeisceritos e
sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).
Z. Este é o resumo do essencial em relação aos
fatos e ao título que originou o crédito.

II

- DOS PEDIDOS

8. Diante do exposto, tendo em vista o não

pagamento do valor apontado até a presente data, com fundamento nos
arts. 70, §§ ro e seguintes da Lei n.o rr.ror/zoo5, bem como atendendo a
solicitação de V. Sa, conforme notificação enúada em o4 de julho de
cÍ'18, MINERVA S/4, requer seja procedida a habilitação na forma
abaixo indicada:

8.r Do crédito em favor da Habilitante, no

valor total de Rg +.++g.661,62 (quatro milhões, quatrocentos e
quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e um rãais e sessenta
e dois centavos), referente à Cédula de produtor Rural CpR
Financeira no 232, com garantia real, nos termos do cálculo em anexo,
crédito este que deve ser classificado como CRÉDITO COM
GARANTIA RXAL, nos termos do art. 83, inciso II, d;;encionada

-

L;

g. Consoante a regra do inciso I, do art. 90,
,
também dalei no_ u.ror/zoo5,

segue o nomJe endereço do credor, bóm
como do advogado que atuarão no feito para
comunicações
".,rentuáis
acerca dos atos processuais desta.

CREEO&
Minerva S/A

Avenida Antônio

Manqo Bernardes,
Barretos/SP, CEP 14.78r-545.

s/n.o, Chácara Minerva,

J
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PROCÍJBADORE§
Luiz Manoel Gomes Junior, OAB/P no rz3.35r
Mariana de Castro Squinca Polizelli, OAB/SP no 279.626 ambos com
escritório profissional situado na Rua 16, no 3tr, centro, Barretos/SP,
CEP 14.78o-o5o.

N. Termos,
P. deferimento.

De Barretos/SP, para
Aparecida de Goiânia/

agosto de zor8.

p.p. LUIZMANOEL

OR

oAB/SP

p.p.

POLIZELLI

OAB/SP

RUA 16 N."

lll

- CENTRo - FONES/FAX:

(l'll

-

z7g

i32Z-8777 . 3127-8415 - CEp 14780-050 - BARRÉros .

SP

4.266.480,4)
1,019.516,51
3.246.963,96
1.422.169,47
5,40% NãoÍêzera atualizôção mônetaíia pa.. ersecôso porque houve deflacão
lderconio)

t,0%
cPR 232

1.050.50a,75

t7/02/2016
t7 /7212016

t,5%
7872,0%
|GP.M
77 /12/2016

Oê2enbro/16.lun hol2018
foide:

nílaçãô no período

3.422.369,41

5,44%
R5

3.422.369,47
342.236,95

1.422.369,41

4.101.424,68
Atualização Monetána

3.764.606,42

Âtualização Monetaíia

679.455,2t
4.443.66t,É2

679,055,21
342.236.95

R5

luro§ Moratória (1%a,m.)
Valoí da oNida Atúali:edô

3.422.369,47

RS

342.236,95

RS

679.O55,71

R5

4 443.667,62
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Tabelião de Notas desta cidade e comarca
São Paulo.-

de

TAbCIiãOdO

I"

BARRETOS- Estado rte

CERTIFICA. a pedido verbal de pessoa interessadâ
liv.o de Escrituras e
Procurâções, tr' 848, Prgitrâ 132, verificou conslâr a Procumçâo do
que, revendo no arquivo do cartório a seu cargo, no

seguinte teor: Procurâção basranre que faz ![!§p!]!!§;!, como segue
abaixo.- SAIBAM qu.intos este público instrumento de procurâçâo
bastante virem que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo,
de dois mil e quinze (2015), aos VINTE E QUATRO (24) dias do mês de
Novembro (11), do dito ano, nesta cidade e comarca de Baretos. Estado
de Sâo Paulo, em canório e perante mim escrevente e o tabelião titular que
esta subscreve, compareceu como outorgante a empre SA

MINERVA

S.Á,

com sede desta cidade de Baúetos, Estâdo de São paulo. no
prolongâmento da Avenida Antônio Manço Bemardes, Vn - Chácâra
Minewa5 inscritâ no CNPJ n. 67.620.31710001-14, com Estatuto Social
registrado na Juntra Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), ficudo
cópias dos mesmos aiquivadas neste cânório, em pasta própria, neste ato
representadas por seu Diretor Executivo, FREDERICO ALCANTARA
DE QUEIROZ, brasileüo, casado, Diretor Executivo, porrador da cédula
de identidade n.' 22.931.561-6 SSP/SP e inscriro no CPF sob o n..
2ó0.59937a-70, com endereço profissional nesta cidade de Barretos.
Estado de São Paulo, no prolongamento dâ Avenida Antônio Manço
Bemardes, s/n Chácam Minerva; a empresa outorgânte é nossa
coúecida e recoúecida como a própriâ de que tratamos, conforme
documentos acima mencionados, do que e de tudo damos fe. Então, pela
outorgante, na forma orâ rcpresentâda, nos foi dito que, por esse público
instrumento nomeia e constitui seus bastante procuradores
MANOEL GOMES JUNIOR. brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na
OAB - Secção de São Paulo sob o no 123.351 e no CpF 101.095.168-85:
N{,,{RIA\Â Df CASTRO SOI'I\ CÂ POLIZELT-I , brasileim, casada,
advogada, inscrita na OAB - Se.ção de São paulo sob o n" 279.626 e no
C?F
050.692.774-l3i
Al-lNE FERR-EIRÁ
DA
SILVA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB - Secção dJ São
Paulo sob o n" 350.663 e no CPF no 2lB.j36.I9B-55), rodos com
escritório profissional na Avenida Antônio Manço Bemardes, s/n Chácara Minerva, nesta c
a quem confere os mais amplos. pcrais e
ilimitados poderes
ac láu la "ad-judicia" para o foro em geral,
defender os direitos rntetesses
OUTORGANTE, em t
e qualquer
causa ou ação em
e a mesma f_or , autot4
ou pârte
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RÉPÚBLICA FEDEBAÍIVA DO BRASIL
Estado de Sáo Paulo
desistir' fazer
inreressada- ooderes Dam Íeceber e daI q'litaÇão' traflsigir'
poderes para.a
,.".ã.t. n.*u. ."*piomissos. ficando-lhes concedidos os civil'
podendo
4qt do código de Processo
em lodo e em qualquer processo

ilfi;d;';il;á'*w

a ouro;RCANTE
"'"i".J*"í"r,r.
lnstância' relarivo a
ll"li"'.tlir,.,'t"1" oã q," n"tutt'u rot " "m qualquer
,"4." . orocedimentos de quaisquer órgàos' empresas' repanlço(s

Esuduais ou Municipais' ficõdo' âinda .autonzaoos
"i,iii"^..
l" ^.,-r"r..dora, a ptuticar todos os demais atos que sejam lndlspensavers
e pam os
completo cumprimento do presente mandato
podendo inctusive sr'tbstabelecer' os dados e
do presente instrumento foram apresentados
da empresa oulorgante' pelo qual se responsabiliza'
nêlô renresentante"on.,u.
quc lhe ll' âcelra'
noa diar" p"diu ftrsse lavrado esle instrumento'
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fé. Paga csta as lmPo
do que "damos
-r.,"à.i
Éss,c4 ao IPESP; R$2'll ao canório d"- I'P':no
e, R$0'41 à santâ câsal R$1'95 ao
õti, liúã;;i;b.,nai d" J"'tiç";
xavier de Macedo)' escrevente
;;;i;tâi"iúbl;.. EU,( Marcos loberto
Ge
tâbeliào titular conferi' subscrevo dou
iilli,.
e raso (ar' p/repres' FREDERICO ALCANTARA
,.!r."
dita procuração q:e.aqli
q'"
1::
",n
"ontinnu cenidão "\erbum ao verDum
n.i."n* foi ranscrita em forma deprocuâção
encontra-se em pleno
"à",-,in.o_rnui, e ainda que a pÍesente
r"oeada e nem substabelecida ate a
;;;; d;';;';;;;;nio renio sidoverdadã
dá fé Dada e passada nesta
ã"ál t"a" o referido é
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Datâ d€

vcncirí.n.o Fin^l: 17l12l

Rt4.266.480,47 (quetro mJhões' duzmtos
quatrocmtos e oitmta rcais e quarenta e setc centrvos)

çl V.lor dc Liquid.ção:

e

sessenta

e

scrs

mit,

Ptoduto: Boi Gordo (?RODUTO')

AZ PARTICIPÀçÔES LTDÁ, pasor juridicl d. dfêito Pliüdo' com êndêleço n1 Bod'
BR 060 s/n, KE 232, Cond F'âzcndr Bol Vistr, Zona Runl, Cêz.!im/GO, CEP 76'195000, inscrita no CNPJ/MF sob n" 14.630.258,/0003-48 c inscriçào estedual n" 10 599 887 7,
I
CEMITENTE'), rêprcscntada na fomr de scus .tos consdrutivos, obriga-se cumpru
tod2s A obrigrç&s, pnzos c condiçes rssumidos n.stâ Cédulâ dc Produto Rur'l Fiozoc'ia
('CPR Fin.ncêiri') c espccialmcntc, mâs nào s. limitândo' r Pagar. íos tcmos e Pnzos
dispostos nas cláusulas abeixo c na íomr da l,ci n". 8.929, d.22 de €osto d' l'994' rltcrrdâ
pú I-ci n". 10.200, d€ 14 dc fcvcreiro de 2.001 c dcmais disPosiçô€s êm v'got. â
MINERV S.À' com sedc na Âvcruda Ântônio Manco Bemardcs s/n'"' Bzino Cjlácrn
Mnera, Municipio de Barrctos/SP, CEP 14781-545' rnscíto no CNPJ/MF
ó7.6m3'17 /0$L14, teptesentâdâ nâ form. dc seu est tuto sociâl cm vrgor' ou à suâ ordcm,
em mocdz corrcntc neoonal, na Dru dc Vcncimênto cstâbelecidâ eciml o tcspectrvo V'l't
de I-,rqüdação, nos tetmos constlntcs d.§ Cláusulas 2 ê 3 âbâixo' obscrvcdas as
caracteristices e condiçôes abeiro previstes:

â prcscntc CPR Fmanceira como gamíúdor€s da integrahdede drs obíg'.çàes
DE
assumides pelo EMITLNTE nâ Prcsente CPR Finânceira o Sr' ZÂNONE
^II'ES
CARYÂLHO JUNIOR, brasileiro, casado sob o regrme de seprração de bens, pecuarista,
portador d. Cédula de Idenrdâd€ RG n. 1.931.010 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o o'
592.344.311-20, residentc c domicrüado na Rua T-64, Qd 158' L 1 1/ 14 - Àp 300' E<t Res.
Krlipso, Novâ Súça, Goiânia/Go, (:EP 74000-000 c o Sr. ÀNDRE LUIZ DE
FREITÂS, brasileim, casâdo, Produtor rural, portdor da Cédula de Identidade RG n'"
3195983 SSP/GO e inscnto no C?F-IMF sob o n." (107.508.471'15, com â etPtcsa e
irevogivel anuência d€ sua esposâ CINTHIÀ MONTEIRO CÁRVELO FREITÀS'

-^ssinam

btasrleira, crsada, ponadorâ dâ Céduiâ dc Identidade RG n." 3.453 7?3 SSP/GO, inscrita no
CPF/MF sob o n." 840.644.801 ó3, ambos residentes e domiciÍados na RuÀ AcâPu' QD T
3,

Lte

15, Cond. Resid. dos Ipês, Alphrvil)e Flamboyrnt,

Goiânir/GO, CEP

doravanre denominado> como ÀVALIS I'.\S

__-fr
/,.-t

@1
-L

1.

PRODUTO

- QUANTIDADE

E CARÂCTERiSTICASI

7a 88'{-534'

de

d€

Rui,18

A00

1.1.

PRODU'IO: Boi G

1.2.

OUÂNTIDÂDE:

1_3.

qUALIDÀnF:

4ss @

úocentas e clnqutntâ c

Bovrnos machos, sordos com catcrçr de 18 (dezono) ânobâs
üqüdas cada bovino, com peso entre 480 (quatroce.tos e oiteÍrtâ) c 600 G.isceotos)
qúogrâmas dc pcso vivo, taça Nclore ou Ànelondos, iÍrteiÍos, restrerdo§, com idâde
enüe

24Jviítc. qurúo)

e 36 (trinta e scis) mescs

..m

boâ situaçào Etos§áriráía

UNIDÂDE DE MEDIDA: arroba do boi gordo

1.1.

2.

I

IDENIIFICÀçÃO DO PREçO:

À presente CPR Finrnceita setá liquidada finânceirmente, na Dâta d. V<rlcimento
indicada, sendo o valor total de resgate desta CPR Financeira iá 6xrdo em R$4'26ó.480,47

2.t.

(quâtro milhões, duzentos e sesserta e seis mil, quÂtroc€ntos e oitente reais € qüâr.flta e sete
centavoE ("Vrlor de Liquidãçào'), r€sultântc & multipücrção de 28.455 (vinte c oito mil

qutrocentrs e cinqucnte e cin€o) rrotns do PRODUTO pelo Preço RÍ1a9,9+ (cento
quarcntâ e nove rcais

.

ê

noventa e quatro ceÍrt2vo, Por aEo.hâ.

2.2.

Em rrzào dcst. CPR Financeira, a CREDORÁ desembolsará os rccursos ontrndos
d€stã CPR Finânc€na, no valor acordado entre rs partes, por meio de crédito em conta de
depósito de titularidade do EMITENTE Após o efetivo desmholso, o EMITI'.N'IE d*'
plenr e i.rrevogávcl aos termos dessr negocmçào.
3.

Y

DÂTÀ E CONDIçÃO DE PAGAMENTO:

EMITENTE concordâ qu. na Dâta de Vencimmto Final' dewctá pegr,
d;etam€nte à CR.LDORÀ, ou à suâ ord.Ír\ o Valot de Liqüdação indicado nr Cliusula 2 1

3.1. O

3.3.

O cutnprimento paÍciel dâ obr8ação dc pagrmento poderá ser motado no

verso

d.sta CPR Ftnanc€i.a, tômândo se exigiwd .P€nas o sãldo O Pagâmento ântccipado Podeá
ser realizrdo se rssrn convcncionrem o EMITF-NTF- e a CREDORÁ por cscn«r.
4.

(

M
Jt'

LOCÁL DE MANEJO PECUÁRIO

Nolag o
E67.

4
O EMITENTE obrip

4.t.

se a

FAzENDÁ

MÀTRiCULA

Boà Vistâ

2_11)3

5. GÀRÀNTTÀ:

\cduooerÁnro
AZ PaÍticipeçôcs Ltdâ

COMARCÀ/UF
CezannrlG()

L\(

5.1.

Em gÀrmtiâ âo fi€l e int.gÉl cumprimento dás obrigâçõe§ assumidas neste CPR
Fimnceira, obrigações estes qu€, pâra os 6ns do artgo 1.424 do Código Gvil,dsào
idenóEcrdes m cláusula 2 acfnr, rcrescidas de todos os encãrgos previstos ftstl CPR
Frnencerrà, bem como r€embolsos, indenizaçôes e oütras desPcsas (indusive legas, onundas

da

.r.oçio

d€su CPR Financern e de suas gararúas), nâ Data de Ven€rÍnento Fiml ou na

EMIIENTE e a ÀVALISTÀ constituem o
pmhor pecuúo cedulr à CRIiDORÁ, rE primciro gÍau dc DrcfêÉnci. ê 6Êm
concottência dc tetcciros. livrc de queisquer ôous e cncarSos. nos termos do ârlgo 5",
inciso II dr I-ei n". 8.929l9a, dos artgos 1.444 e segurntcs do Cód8o C,!il de 2002 e dÀ l,ci
tllPótese d€ vencimento mtecipado, nestc ato, o

f

2666/ 55,2.1'71 (dois mil, trezentos e setenta e um) bovinos machos, gordos com carcaça
de 18, (dezoito) ârrobÀs üquidrs cada bovino, com peso êntre 480 (quatrocentos c oitenta) c

600 Geiscento, qu ogÍamas de Pcso vivo, râçe Nelore ou Ànelondos, inteircs, rrsúeâdo§,
com idadc cntre 24 (vinte e quatio) e 3ó (tÍinte e sers) meses e em boa situação Etosaanitina

(tsENS EMPENHADOS') Todos os BENS EMPENHÂDoS aqú mcnclonldos 6caràô
apascentados no(s) imóvel(À) rural(is) m.nciondo(§) na cláusulâ 4.1. .cime.

5.2.

O EMITENTE e o INTER\ENIENTE ÂNUENTE obflgam se r mrnrer, dumte
todo prrzo cm qü€ perdurlÍem suâs obrAaçôês decorcntes d. prescnte CPR Fi.rncein' â
quanÍdâde de BENS EN{PENHÂDOS, sob pena de vencimento antecipado da prcsente
cédula conformc Cláusute 1 0 abíxo.

5.2.1. Scm preiuízo do disposto acrne, no c:so dc petda ou detcnonçio dos
BENS EMPENIIÀDOS, obrigâm-se o EMITENTE e a AVÁIISTA a
notiEcxr por escíto â CREDORÁ, os íato§ que acrrretanm a pcrdr ou
deterioraçào dos refeódos bens, mformrndo tâmb€m â quântidlde de
animzrs perdidos e/ou de anobas faltantes c ptovidencirndo o imediãto
reforço das tefeadas gârantias ou aindâ a suâ substituiçào por outros da
mêsmâ nâtu.eze e cârâcteÍísucãs, e«ândo dndâ htes e desembrtaçrdos de
quaisquer ônus ou cons!íçôes, de forma a manter a equivalente a garrnua

út

llolss o
" Íaboliáo do
.
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F6ír

5.2.2. o EMITENTE c/
escflto à CREDO

1

eretivr rêdução dos

cndo a qumndrde de animais rctrodos do

BENS

S

univcrso dos refe

EMPENIIÀDOS

e

tealizando

a

sua

de igual qualtdade e quanúdâde àquelas pro'istas
ncstâ CPR Financeirl. Pâiâ tinto, deveá obtcr a anuencia cxprtssa
incquivce d2 CREDORÂ quânto à r.f.ídz substrtuiçào.

e

5.2.3. Umr vez aceitrs âs novas gmntiâs peh CREDORâ, tâl substituiçào dserá
sg formrlizrda, qurndo necessário, por meio de iditameÍlto à Pr.scntc CPR
Finrnceira. Â inobscrvância desu obrigção por patte do EMITENTE eTou
dr .AVÀLISTÀ âcaIrctrá no direiro de declaraçào de vcncimento an(cciPado
dcsta CPR Financeira, assim como a responsebiliz4ào deste, nos tetmos da
lci civil e penal, pela excussão dos BENS ÉMPENHADOS à CR]1DOR-À.

5.2.4. Novâs qufhdrdcs de ânirnais que venham a set aprescntades pelo
EMTENTE e/ou pela ÁVÁUSTÁ e accitas pch CREDORÁ pra serem
incorporrdas como gaDnú de pcnhor cedular nestr CPR FinaDcclr4 nos
termos descritos .cim2, passarào a set dênominâdâs como BENS
EMPENIIÁDOS, pata todos os 6ns de ditcito e de intcrpretrçio do
PrcSentê instnrÍn€n to.

5.3.

O EMITENTE e a ÀVÂIISTÁ declatrm, para todos os 6ns e efeitos dc dteito e
responsabitizando-se sob as pcnas das lers, que os BENS EMPENFL{DOS sio de sua
legitimr e exclusiva ptopriedade, nas quântiddes âcimr espcci6cdas, encontrândo-se
intcgrrlÍncntc Lvres e desembaraçados dc quaisqucr ônus tels ou pessozts, ludiciars ou
extrljudiciets, penhoas, arestos ou seqúesEos, inclusive compromtssos de qualqucr espécre,
estendo os mesmos, aindr, em perfeitrs condições de comerciâüzâçào

ÂVÂ

STÂ, nestê.to, de foma mevogrívcl e irrarrúvel,
dcclaram para os dcvidos 6ns de direito que na quaüdede de pr<prictüos
dos BENS EMPENHÀDOS, anuem e concotdam de forma expressn com a
constituição da gânotia de penhor descrita na cláusula 5.1 c scguintes da

5.3.1. O EMITEN'IE

€

prcscnt. CPR Fin2nceila.

5.4. O

EMITENTE e a ÀVÁUSTA

obtigaçõcs, cm rehçio ros BENS EMPENHÀDOS:

(k
-L

seguintcs respoosabüdrdes

PÍotostos

do

16n'

õ

qo

(a)

alimentar e engordat

O)

fomccer e custeat
desenvolvlÍnentos dos

providenciat

G)

meócamentos

dc obn necessárà
S

pÍr o cor.to c devido

F-MPF,NIIADOS:

de vacinas, vemitugos, a§sim coÍIlo
quc se tu*crn nccêssáriosi

a

aplicaçÀo

outros

(d)

proüdencnr o controlc cfctivo de endo e ecloPesitzs, tais como, verm€s
gsaointesrinais, carnpatos, bemcs, moscr do chifre, piolhos, etc.

G)

zelar pata gue não ocorrrm âcidêntes ou

(r)

tcmover os BENS EMPENIIÂDOS dos locais de Pasto, rccriâ e engordâ
indicrdos na cláusula 4.1. desdc que nào venha a alterar a Razào de Garantia
dos BENS

6ttos dos rnimlsi

c

EMPENIIÀDOS.

EMITENTE assumc a condiçào de FIEL DEPOSITÀRIO dos BENS
EMPENHADOS, nl forrna do disposto nos ârugos 627 e seguintes do Cód[o Cvil
Br:sileiro c legislaçào .omplemêntir. O FIEL DEPOSITÁRIO 6ca rcsponsâvcl pelos
BENS EMPENIIÁDOS, até o vcncimento e a üqüdação dr presente CPR Finaic.ira §em

5.5. O

qualquet remuncnção. As despcsas de conservrçào co.rerão Por conta e trsco erclurivo do
FIEL DEPOSITÁRIo rté a üqüdeção 6nel, nào podcndo aüenar e/ou gravâr eÍn favor de
t€tc€fos os BENS F,MPENIIADOS e o Produto bdicado nr Cláusula 1, rcsponsabilizando-

se dnda

o FIEL DEPOSITÁruO por todos os tiscos e

sujeitando-sc às cominaçôes

impostas ao dqositáno rn6el inclusive nos âmbnos €1!d e cdminâI

5.6. Â ÂVÂllSTÂ nomerdo no pcâmbulo da presente CPR Finâoceirâ, n ste ato
assume r condiçào de garantidor soüdário e principal Pagedot iuntrmente com o
EMTENTE perante a CREDoRÁ, em rehçào ao adimplemento de todas as obrigçàes
principais e ecessórias essumidas pelo EMTENTÉ no presente tinrlo, principrlmente no
quc se refcre a obrigrçào de pagamento constante nesta CPR Frnanceira, assinaado o
presente rnstmm.nto, e declaraodo estâr cientes e autoízândo a outorga da Ptesent€
gamntie, accitendo todos os temos, condiçõcs e responsabüdadcs qu dei advit, sem a
existência de qurlqucr beneficio de ordem entrc os ÂVÁLISTÀ ê o EMITENTE.

5.6.1.

(k
-L

O

presente rval ügontá enqurnto persisúem quaisquer obirgações
prioclpâis ou acessórias ou responsabüdades do EMITENTE per. com a
CREDORA, em decorênciz destâ CPR Finaocem e só se cxnnguirí depois

&
.---.<'

úe/'/

' T6àdá
ftrâ,

do Notas e
18

de

n' 867
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I

AGO.

do scu integrrl

eo

5.7. Às

açào das novt gtan
coúeràô por conta €xclus,vâ

dcspcsas incorridzs

seÍtuãlÍncntê apresentados pe
EMTENTE e. sc úcntuâlÍnen
reembo)sadas pelo EMITENTE

6. REGITROS DA CPR

deverào ser imedtatamcnte
te â apÍesentzçâo dos respectivos comProventes de

FINÀNCEIRA:

6.1. Â presegte CPR Fmancein docá

ser registnda no(s) Cenóío§) de Rcgstrc de
Imóweis do domicíüo do EMIIENTE. c no§) Cârtório§) de Rcgrstro de Imóveis do ft'czl
onde os BENS EMPENHADOS encontram se aPescentâdos, caso seiâm àversos'
?.

TRIBIITOS:

'1.1.

Os tíbutos rncidentes e/ou decorrcnte desta CPR F-rrancern, qüândo devidos,
d@erÀo sêÍ pagos p.lo tespectivo contribuinte dc acotdo com r legislaçào apücável
8.

DIREITO DE VISTORIA:

8.1.

Medirnte notiEcaçào por êscíto da CREDORÁ, enúâda com .ntec€d€Ír'jâ míntmâ
de 05 (cinco) dias útcis, o EMITENTE e o ÀVÀIITÂ dcsd€ j, âutorizeJn e Pcrmit€m à
CREDORA, ou Pessoa por eh ôdicada, üvre acesso . qualquer momeoto roG)
emprecndimcnto(s) ou proPtiedâdê(s) ondc o PRODUTO e/ou BENS EMPENFIÀDOS se
encontlarn ãp.scentados, com a frnalidadc dc ü§toíar e fiscalizar â condução da Pastrgem'

recria, engotda ou coífiiemento, bcra como verificar a siruaçào das garrítiâs' o
EMITENTE compromete-se e disPoflibilizar todos os máos nccessários e tequcados para
efetiveçÀo dr vrstoriâ orâ indicrda e verificaçào de rntegridade dr garaaü.
9.

I'ENCIMENTO ANIECIPADO:

9.1. À ptesente CPR Financeta podeá set considerada

antecipadamente vencrda, a

critério exclusivo da CREDORÂ, medrânte âviso por escrito, mas iodependentcmente de
notiÂcaçâo judicial ao EMITENTE e/ou AVALISTÂ, ou aviso de recebiÍncnto de§t's,
tomendo se rmêdiatamente ex,givel a obngação de pagamento do Valor de üqui&ção' m
t potesc de ocorêncie de gualquer dos seguintes oentos,
(")

insolvência ciwn, ou arnda, qudquer procedimento similer que vcnhz e scr
cmdo por lei, requendo ou decretâdo contrà o EMITENTE ou ÂVÂLISTÀ;

\

dÍY^)

(b)

G)

(d)

inadimplcmento de quâlquer obígâçào Prcwistâ nos documentos corrdâtos a
esta C?R F-inanceitâ, não sânâdâ no prazo de 48 (quârenta c oito) hora§
contâdos do lvrso por escrito enviado ao EMITENTE c/ou ÂVÁIISTÂ;

pmtcsto de titulos ou insctiçào no Scr:sa de divrda com valor unitário ou
agregado, no peíodo de 6 Geis) mses consecutivos, de no minimo Rl
50.000,00 (cinquenta mil reais), Pot oio Pagamento o EMITEN'IE c/ou a
ÀVALISTA sejam responsáveis, sâlvo s€: (â) o protesto tiver sido €f'nrâdo
por êrro ou má-fé de terceiros, desde que validementc comprovedos pelo
BMITENTE ou AVÀLISTÀ, no pnzo máximo dc 20 (wrntc) di.s úteis'
cont2dos da oconencia do protesto; ou @) o ptotesto for carcehdd ou
ro(em) prestadaft) gannria(s), em iúzo, no(s) valo(e, doG) proteslo§);

vcncimento ãnteciPádo de quelquer divrda do
EMITENTE e/ou ÂVAIISTÁ que, a exclusivo critério da CRÉDORÀ'
possa aíetrr r capaodrdc de pâgâmento do EMI'IENTL em relaçào à CPR

rnâdimplemento

ou

Finaoceirar

G)

âIienaçào, desâproPriação, confisco ou gualguer outra forma de disposiçào,

pdo EMTENTE e/ou ÂVÂLISTÀ, de ativos de sua propriedade dc valor
eqüvalente ou supcaot a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)i

do

hr..16 n'

i

2

títll:qt
in;! i]I

t

t

li'

t

nào cump!Ínento de qr:alquer decisão ou sentença iudiclÂl trânsitadâ em
cm valo rnitário ou
lulgado contra o EMITENTE e/ou ÁVAIJSTA
agregado, no prazo de ó §ci$ mcses consecuúvos, superior a Rl ltÚ 000'00
(cem mil reai$ no caso do EMITENTÊ c/ou AVÁIISTA' no prazo de até 5
(cinco) dias corridos contados da datâ esiPulâdâ Pam o Pâgmrnto ou
ofetecimcnto de gar:ntia, se assim pemitido pclo jüzo compctente, srlvo se
contn txl decisào ou sentmça iudioâl coubcr qualguer açào ou rccurso
a execuçào ou ttibunal
iudicial das panes, petante o iuizo que determinou

sc o

EMITENTII deixar dc

ser produtor mrel

e/ou pecuadsta;

de fzlsidade ou imprecisào de qualguer declaração' inforrruçào ou

enteçio qu. houvcr sido fitmada, prestadz ou entrcgr:e pelcr
ou ÀVALISTÂ à CRF.DOR^ no ámbito dâ missio desta
(lPR Finâncefa:

C@

tr

Nohs

&mtosl

0o

(i)

sc

pot quâleue!

ORÁ e/ou à Pessor Por cla

indicrda, o exercioo

EM1ENTE e/ou ÀVÂUSTÂ n:o P'ovidcnci' o reforço dâ 8'!rnÚa
tccebet
ptcvistas nest1 CPR Fiflanccira, após o EMTF-NTE ou ÂVÀLISTA
no
noti6caçào da CREDORA, soücitândo reforço às garantiâs em quêrtio'
caso o

ú)

pnzo márimo de 15 (qúnzc) diâs.

Pzn os 6ns de que treta estr CPR Finúcem' "deta de vencrmento âÍrleoPado"'
notificaçào' por
purcial ou toul, conforme ô ceso, seá a datâ em que r CREDORÂ enúar
.scrito. ao EMITENTE, sobre a ocottência de quatquet dos eventos de vencimcnto

9.2.

mtecipldo dcscátos âcima, indicando o interesse da CREDORÂ de vencer anteciPadrnftnte
rs díúdas do EMITENTE nos termos dêstâ CPR Flianceii'

g.3.

do
Na oconêncir de qualquer dos eventos de vencimento antecipado e declaraçào
vencimento entccipado pel, CREDORÁ, o EMTENTE obígl-sc Â efe§Er o Pagrmento
eventuãlmcnte
do sr<to do valor ,L ligurdrçào de imcdiato, e de quarsqucr outros valores
1 (um) dia útrl conudo
dcvidos pclo EMITENTE nos tcmos d€§tâ CPR Financcira, em até
6crr obrigado' arada' ao
da data ác vencimcnto antecipado, sob pcnr de, ern nào o íazcndo,
pagamento dos encargos molatólios Ptcvistos no item rbaixo'
10.

INÀDIMPLEMENTO:

o ÊMITENTE nào êferu€ o pagemento desu CPR Financcin' oe drta rte
valo( deÍido
vcnomento do valor epur"rdo ,a Íorme Previstz nesta cédula, incidirio sobre o

10.1.

Caso

os scguintcs acÉscimos:

10.1.1.

10.1.2.

ÀTUALIZÂÇÁO MoNETÁRIA: calcuhda sobre o velot de üqüdaçào' a
n' vadação 'lo
PrÍtit da data do vencimcnto desta cédula, com bme
Geonio
Fundaçào
icpt!1/t-cv - Índicc Gcnl de Preços dc Mercedo da
V.gas;
(um por ccnto) âo mê§' a PartG do Prlmeüo
JURoS MoRÁTóRIOS de 1%
vâlor süâlizido
dia posterior ao vencimento destr cédula, câlcúados sobte o
nr forma do itcm rcima; e

(dcz Por cento), â prtn do primeiro dü potcdot ro
vmcimento destr Céduh crlculada sobre o vdor 'tudizâdo oâ forma do

lo.l.3. MULTÁ de

itcm "10.1.1".

,w

tfl"

11.

ADITIYOS:

Conformc previsto Ío ârrigo 9" da l-zi 8.929 de 22 de agosto d€ 1994, eír CPR
Fimnccire podcá scr alteflda ou rctiúcrde, no todo ou €m Pârte, etrÀvés de zditivos que

11.1.

p.ssâ'ão 1 intcgrá-la, .Pós a dêvidâ íornthnçao pelo EMITENTE, ÀVAIISTÀ c pelz

CREDORA, dcvcndo ser lordos à rcgistm nos Cartótios de Registro de Imóveis
competcntcs, nos t.rmos da Lei n". 8.92911994.

ll.2-

Ás despesas incomdas com o registro ê â fomahzrçào de eeentual rdrt3mento

à essa CPR Finrnccin corrêrào PoÍ cont cxdusiva do EMITENTÊ e, se ev€ntu.lmcnte
suponzdas p€IâTREDORÁ, deve!ào ser imediât mentê reembolsadas pdo EMITENTE

mediffte
12.

1 .pr€sentação dos respectivos comptovantes de despesas.

DISPOSIçÕES FINÂIS:

12.1. O EMITENTE e ÂVAI-IS1Â

dcsd< iá auto.izâm â

CREDoR{

a ceder â t

Í.cto§,

parcial ou toúlmcnt , os diÍeitos dêconentes da ntularidâde desta CPR FrnmceÉ4 des'h

que não haja qudquer modificâçâo nos dircitos
EMITENTE e ÀVALISTÂ.
12.1.2.

e obrigçôes orr

assumidos

p'lo

c€der qursqu.. dÊ suas
obiigaçõ€s d.scritas nc6ta CPR Fi,,ãccitl scm a PÉÍiâ autonz.çio Por

O EMITEN'IE e ÀVALISTÀ não podcrão

escrito da CREDORT\.

12.2.

O EMITIINTE

e

AVÂUSTÁ, dêclâmh sob

as pcnrs da lei, gue

EMTENTE é pecuarista, e que está âutorizâdo À emiú êsta CPR
anceira, nr formr da Li n". 8929 de 22.8.1994, c demars disposrções em

do Notag a

o desta CPR Financerâ, b6 como a fomrüzaçào dr grantia
refenda e o cumprimento de suâs rêsPe€úvas obngaçôes nào infíngem
contradam, sob qualquer aspecto, (i) quâlqu€r contrato ou docum.nto no

o EMITENTE e/ou a ÁVAUSTÀ sejâm parte ou pelo qual qurisquet
seus bens c pmpriedâdes a§am vincuhdos, nem irá resulut cn (a)
rntecipado dc qualquer obrgaçio estabelecida em çalgucr

tes contatos ou instnm€ntos; O) cíâçio dc qualqucr ônus sobre
qualquer rtivo ou bem do EMTENTE, exceto pcla ganntir om oturtada ou
(c) tescisão de quzlquer dcsses contratos oir instruÍnentos; (ii) qtu\uer lei'
decrcto ou regulamento a gue o EMTENTE e/ou ÂVAI'LSTÁ, ou

w
é

do Nobs

do

lôn.

q

judicial ou

ordem, decisão ou

EMITENTE
G)

C/OU

À

A, ou quaisquer de

nào estào impedidos dc 6gunr

rbitml

que

seus bens e propnedrdes;

nr

presêntê CPR Frnanc&r, scie por
dctetmin:ção dc lei espccàl ou em virtude de condenrçÀo crimtnel oq abda,
por crime falimentat, de ptevaricaçào, peita ou subomo, concussão, pcculato;
ou contra a cconomia popular, contrÀ o sistema finmcero nacionalg contra
notmas de defcsa da conconcncir, contra rs relaçôes dc consumo, fé púbüca

(d)

G)

têÍn todâs âs autoúaçôes e ücençx (indusive .mbientais e nâbdhiftas)
rclcvantcs exigrdrs pclus autoridades íêderds, estadu,rs e municipais pue o
exercício de suas eovrdedes, sendo todas ehs vrüdrs, bem como nào se
envolvemm e nem se envotverão em qurisquer atiüdades gue contaicm, no
todo ou m pifte, os ârtigos 3" a 6' da Declaraçào Universr.l dos Dircitos do
llomem da Organização das Nâções Umdâs (ONL,

estào ompnndo

as leis,

regulâJnenros,

nom:s admirustntivrs c

determrnações dos órgãos govemamentãs, âutarquàs ou ttibuarÀ, apLcáveis
à conduçào de seüs negocios, irclusivc com o disposto ne legislaào cm vigor

pertincnte ao meio ambicntc, a lcgistrçio rrÀbJhisra c a legislâção
rplicáveis;

(,

cumprirào todâs

(g)

esta CPR Financein
obligâçào

I€gâ1,

as

obrigaçôes asrmidas nos rermos dest" CPR Finenceiraj

vfida

e

dcmais documentos correlatos constitucm uma

e wiÍ,culaúva do

de acordo com os seus

(h)

tnbuúú

rmos

EMITENTE

ê

ÁvÂrls'l'À, .xcqüvêl

e con&çôesr

não tivcrem sua insolvencia requerida ou decrctâdâ até â pruente datâ,
tâÍnpou€o €stào em processo de insolvência; e

(,)

nào âpr.scntim qualque! obrigâçâo vencida
CREDOR-A eté

a

e

nâo p.sr perante

â

preseft€ data.

12-3.

Os bens ê gamnúas vinculados a esra CpR FinãncclÍâ não poderào ser penhorâdos
ou scqúestràdos por oukas diudâs do EMITENTL e/ou do ÀVÂLISTÁ, cumpnndo ao

EMITENTE denuncier a €xrstêncü da CPR Frnancera às autoridades inctmbidas

ce

de

)

d6 Nola§

lôn.

d€

&.rEto. '

i

28
I
,i?qt iIl

gto

Ei[

diligência, ou a quem a

arnda, tetem integral ciôncir da forma e

ÂLI

12,4, O EMITENTI], E
condrçoes de negociaçào

tínrlo, ume vez que, formado pot üwrc voatede e
conwencionado com estrita boe-fé das pttcs, €stâbelêce obrigaçõ€s rêcíptocas 'ntre o
EMTENTE, ÁVAUSTA e r CREDORÁ Assim' obrigm se o EMITENTE e
ÀVALISTÀ z cumprir a p!.stlçio obieto destâ CPR Fimnceirà, bem como obs<rvar as
dê
circunsáncús € dcclânções a ela concementcs, confome arÚgo l7 d1 ki n" 8929
».8.1994.
s€r iu8lda
Caso qualqucr des cláusulas ou condiçoes desta CPR Fmancetn vcnhâ
efctadâs
Por r2l
ilegu! inválidr ou me6ca2, preval(êrào todâs es demars disPosiçõe§ não
o EMITENTÉ e AVALISTÂ e a CREDoRÂ' em boa fé a

12.5.

'

p!**to,

"o-p--",€ndo-se
o mesmo
s.istituir a disposição âfetida por outrl que, na medrda do possivel produza

126.

semprc feitos pot escato'
Todos os documentos e es comunicâçõ's, que deverão scr

a 6êÍ'm
Ásim como os meios fisicos quc contenham dounenros ou comunicâçó'§'
Finaaccifl deretio ser
anvrados por qualquer das Pan.s nos tcrlllos desta CPR
n"hÀ" p"rl ilvmENTE' AvÀLIsTÀ c CREDORÁ nos cndercços indicrdos na
""",t
dâs refêúdas
quaü6crção dc cada umr

12.?.

Estâ CPR Finmceire é frmadr

EMTÉNTE

12.8.

Pattes'

ca

eo

carátet inevogável c irretreúvel'

ol'rgmdo o

AVALISTÂ e seus respcctivos sucessores;

O EMTENTE

e

ÂVAltSTÀ

responsâbiüza se Por todo e quilqu€r darro rnoril ou
venha â causar à CREDORÂ' decotÍeolcs dê

paurnonial deviümcnte comprovrdo que
os
àolo,.,tp" or má-fé, em tunçào de pútica de qualquet rto êm dêsacljdo-cdn
â CREDORÀ Pelâs
pÍocêdim€fltos íxados nesta CPR, comproúetendo-se â indenizâi
csta, inclusivc equclcs relativos a qualqucr crsto ou despesa

p"a* " ,r* t.orriaos Por
prn

a dcfcsa de seus

dicitos

e intercsses, inclusive honorários rdvocztícios

a unicidade e rncindrbilidrde dâs disPosiçô€s dcstr CPR
c sistcmátie' tendo como
Finrnccin, que dcvctào ser interprcadas de fotma hrrmômca
padmetro a neturcza do ncgocio cdcbtdo entre as pttes'

12.9.

Reconhecem as panes

seus docrmmtos
12.10. Estâ CPR Finânc€irá e os termos e conàções de
ÂVAIISTÀS, e a CREDORA
constitucrn o riLtrico e inagrâl acordo 'Ítt'c o EMITENTE.
outÍos documeítos, cârtâs,
com telaçào eos lssuntos aqlx tratados, substr h,indo todos os

coE€latos

memorandos ou ptopostzs entre estas,

(p
"L

b'm como

os entendirncntos orers mantrdos

7"

mesmâs, ânteriores à presente dâtx.
13.

FORO:

13.1. F-ica elcito o Foto dâ Comtce d. Barretos, Estâdo de Sào l>âúo, como comPctente
pata dirmir *entr-u.is dúvidas qu€ possâm suÍgrr nâ execuçào do ptesente i'stmmmrô,
tenunciaodo z qurlquer outro pot mars pnvilegredo que scla ou possa a en, ser.
Barretos, 16 de fevcreüo
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E ANEXOS - CEZA RINâv'ri(-)

I-UCIO RODRIGUES MONTEIRO

Tittrlião/ Rqiirr.dor

CEREIDÃO DE PENEOR
Iúêio RôdliEúês úontêi!ô, of1clÀl do 1'
sêlviço Nôtslial e RêgI3t!al dê c€zarlna,
uuniclp.io do Éstado dê Coiás. n. loma de

CERTIETCo,

quê a prêlente é

!êPlodução

autêntlcâ do legist.ro n' 2.2L3, Lllra 3 - Rêg1stlo Àuxiliàr, foi e:tlaldÔ Por
neio !êplog!áfico nos terEos do À!t 19, §1', dà lei 6.015 de 19?3 e À!t.41 da
Lei 8.935 .ie 10/71/7994 e êstá confone o oriqioal CÊDULÀ DE PRoDUTo RURÀI
EI§À§§!.IsÀ

t
t

cezalina. 03 de asostô de 2018. Prôtocolor 1r.?8r. EUUINIEI!IE!-g!9§$BIq:
Àz PÀÂTIcIPAÇÔES !TDÀ, pê§soa ju!1dicâ dê direito P!1vado, coú .ncteÍêÇo na
Àod. BR O60. s/D, Cond. Sazendà Boa Vista. zona Rulal, Cêzâlina/GO, inscljtá
1{.630.258/0003-'18. cREDoRÀ: MINERVÀ S/À, cotr sêdê !a
nô CNPJ/MF sob.'
Àveoida Àntônio rranco BêloaldeÊ, s/n, Ba!!!o cháêala llinelvâ, Bâ!rêtos/sp,
i,ns.ritâ no CNPJ/MF sob o n" 6?.620.3r?/ooo1_14 rÍToLo: cÉDs!À 0E PRoDÚTo
RuRÀL aINÀNCEIBÀ - CPR EINÀNCEMÀ n." 232, €httidà en 16 de feveleiro dê 2016.
VENCIUENTO ÉINÀl-: 1? de dezêúb.o de 2016. PRoDoTO. Bot gordo. oUÀNIIDADE:
28.455e (vinte e ôito n1], qu.tlocentas ê clnquerta ê ciDco) a!!Ôbâs dô
produto, QuÀr,rDÀDE: Bovinos Echos. gôrdos com calcaÇà de 18 (dezoito) âlrobas
iiquiaas caaa bovino, coF Pêso 6nt!e 480 lquátrocêntos e oitenta) e 600
(seiscêntôsl quilograhas dê Peso vivo. laÇa nelo!ê ou anê1oladost 1:rtêiios,
lastrêâdos, con idâdê êntle 24 e 36 meses e eh boâ situaÇão fltos.anitária
UNIDÀDE DE MEDIDA: Altoba do boi gordô IDENTIEICÀÇÁO D0 PREÇO: À CPR sêrá
liquidádâ finânceilanênte, na dãtá dê vêncinênto indicada, sendo o vâIo! totâr
de lesgate Já fixado en RS4 266.a80,47(quatlo [i1hõe3, duzentos
seis nil, quatlocentos e oj,tentà rêáis ê qua!ênta ê set6 centavos),. r.sultantê
<ta hultlplicaçâo <lê 28.4s5 allobâs do Ploduto PêIo pleço dê Rlla9,94 po!
alrôba. DÀ!À E CONDIÇÃO DO PACÀSENIO. O enitênte paqà!á à cledola ná dàta dê
vercinênto na uDidadê menciolada aclma locÀ! DE MÀNE,ro PEcuÁRIo: O ehitente
ôbliga-se a nántêr o lebanhô do Ploduto na Eazenda Boâ V!§tà, mâtrlôDLâ 2,,95
i qxe pcr geôrreferên.ieent. PâssÕD ê se! ratricula 4.69'{ dest6 CRi)/ 'lê
arÕP.redade d. eir:ente. GÀ!ÀNTIÀ| En PENIIOÀ CEDULÀR 0Ê PRIITIEIRO GRÀO. seD
concôlrência de telceilos, 2.371 borinos nâchos, goldos con carcrça de 18
allobas llquidas cadâ bovino, con peso êntle,{80 ê 600 guiloglat.! dê PêsÔ
vivo, !âÇâ Nelô!ê ou anelorados, inteiros, !âstleados, con ldade enttê 24 e 36
boa sltuâção fitossânitária Ü)fÀr CohPa!€êê!âm cclno Àvâlistasl
casâdô sob o RegiFê da
1)ZÀNoNE aLvEs DE CÀRVÀIEO JUNIOR. br..ilêi!o,
sêpalação de bêrs, Pecuàlistã. poltador dã câlteila cle identidàde n" 1931010
SSP/co, inscrito ôo CPE/üF sôb no592.3,14.311-20, resldente e dôriciliado na
Rua T-6,1, Qct, LB. Lt.ll/14, ap 300, Ed. Àes. Kalipso, Nova sui
casádo, ploduto! !
2)ÀNDRÉ L0I2 DE ERErTÀsr blasileiro,
CPI/ME
calteirâ de Identidacte n' 3195983 ssP/G0, insc!ito
clNTHra
6O?.s08.4?1-15, cor êxprê5sã ê 1lteÍogável ãnuêncla
MONTEIRo caRvEIo 0E FREIlÀ5, brasileira, talFêcêuti.â,
de ldênt1dâde RG nc 3453??3 2' viâ SSP/@ e i6êr
t. 15,
840.644,801-63, aftbos !êsidentes e donicrliados na
ResidênciaI Àlphaville Flânboyant. obligah-sê ás
todas as denais c1áusulas ê ôôndiÇÕes
06
fica arquivada nêste Ca!tó!io. Dou fé.
03
Taxa .rudlciÁ!ia: R§13,54rFündos
dê ãqostô de 2018.
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